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Anexa nr.2 la Hcl nr. 160/2019 

a Consiliului Local al Oraşului Lipova 
 

LISTA 
 

actelor normative prin care sunt instituite impozitele şi taxele locale 

în perioada 01.01.2015- 31.12.2019 
 

 
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
2. Hotărârea Guvernului nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul 

de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare; 
5.  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Hotărârea nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii 227/215 privind Codul fiscal, cu modificările 

şi completările ulterioare; 
7. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 116/2002 privind 

zonarea terenului agricol din extravilan în vederea aplicării taxelor şi 
impozitelor locale;  

8. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 117/2002 privind 
rezonarea intravilanului  în vederea aplicării taxelor şi impozitelor locale; 

9. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 151/2014 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015; 

10. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 166/2015 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016; 
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11. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 164/2016 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2017; 

12. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 174/2017 privind 
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2018; 

13. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 182/2019 privind 

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019; 
14. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 7/2019 privind 

modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 182/2018 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019; 

15. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 88/2008 privind 
aprobarea reglementării transportului în regim de taxi şi în regim de 

închiriere pe raza Oraşului Lipova, cu modificările şi completările ulterioare; 
16. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 127/2005 privind 

reglementarea accesului utilajelor şi vehiculeleor destinate transportului de 
marfuri cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone în Oraşul Lipova, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
17. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 41/2011 privind 

aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a activităţii de 
transport public local pe raza Oraşului Lipova, cu modificările şi completările  

ulterioare. 

18. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 99/2015 privind 
aprobarea regulamentului de desfăşurare a activităţilor comerciale în Oraşul 

Lipova, 
19. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 165/2018 privind 

aprobarea unor măsuri în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad, 

20. Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 80/2018 privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Pieţei Agroalimentare 

Lipova. 

21.  Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Lipova nr. 40/2019  privind 

aprobarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi limitele amenzilor care se 
fac venit la bugetul local care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, 

aplicabile în anul fiscal 2020. 
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