
 

 

 

COMUNICAT AL PRIMĂRIEI ORAȘULUI OCNA MUREȘ 

REFERITOR LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE DIN DATA DE 

31.01.2013 

PRIVIND MAJORAREA TAXELOR LOCALE 

 Pentru a înțelege necesitatea majorării taxelor și impozitelor locale pe anul 2013, precum și 

motivarea acestei acțiuni, vă prezentăm ordinea CRONOLOGICĂ a tuturor evenimentelor care au dus 

la această decizie. 

1. În 27.12.2012 prin Hotărârea de Guvern nr. 1309/27.12.2012, Guvernul decide majorarea 

taxelor și impozitelor locale cu 16,05%, datorită faptului că în ultimii 3 ani acestea nu au fost 

actualizate cu indicele de inflație. 

2.  În 09.01.2013 este publicată Ordonanța de Urgență nr. 01/09.01.2013 care permite ca taxele și 

impozitele locale să fie menținute la nivelul anul 2012, FĂRĂ A SE CONDIȚIONA ARIERATELE 

(datorii ce depășesc 90 de zile de neplată) LA VALOARE ZERO. Această ordonanță a stat la baza 

hotărârii de Consiliu Local din 14.01.2013. 

3.  În 14.01.2013 se adoptă de către Consilul Local Hotărârea nr. 4/14.01.2013 prin care taxele se 

mențin la valoarea celor din 2012. La acea dată Hotărârea de Consiliu Local era perfect LEGALĂ, fără 

a fi afectată de arieratele S.C. PREGO S.A.. 

4.  În 23.01.2013 este publicată Ordonanța de Urgență nr. 8/23.01.2013 prin care reducerea taxelor 

și impozitelor locale este CONDIȚIONATĂ de arierate zero. Primăria Ocna Mureș figurează cu 

arierate ZERO. Totuși S.C. PREGO S.A., cu unic acționar Consiliul Local, are arierate de peste 500.000 

lei (5 miliarde lei vechi). În aceste condiții, emiterea unei hotărâri de Consiliu Local care să aducă taxele 

la nivelul mărit cu 16,05%, conform Hotărârii de Guvern nr. 1309/27.12.2013, devine obligatorie. 

(vezi pdf anexat) 

 În concluzie, aprobarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 4/14.01.2013 a fost perfect LEGALĂ. Ea 

nu a depins sub nicio formă, la acea dată, de arieratele (datoriile) Primăriei sau a societăților aflate în 

subordinea sa. Suntem însă nevoiți acum să ducem la îndeplinire Ordonanța de Urgență nr. 

8/23.01.2013, respectiv majorarea taxelor și impozitelor locale, datorită arieratelor societății din 

subordinea Consiliului Local. 

 Situația S.C. PREGO S.A. este cunoscută, dovadă fiind faptul că insolvența acesteia a fost 

cerută încă din a doua jumătate a anului 2012. 

 Încetarea contractului de concesiune 12466/12.12.2002 dintre Consiliul Local și S.C. PREGO 

S.A. trebuie aprobată prin hotărâre de Consiliu Local, așa cum reiese și din proiectul aflat pe ordinea 

de zi a ședinței ordinare din 31.01.2013. 


