ROMANIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 24
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
28 februarie 2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.532/18.02.2011, de către
primarul oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere “Proiectul de hotărâre privind reducerea impozitului datorat pe anul
2011, pentru cladirile si terenurile ce le detin, de către contribuabilii persoane fizice îndreptăţite,
conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotarare”, proiect iniţiat şi înaintat spre
aprobare de către primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Augustin Drăguţ;
Vazand:-referatul nr.2801/17..02.2011 intocmit de catre Serviciul venituri ale bugetului
local, impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Ocna Mures
şi Hotararea nr.144/30.12.2010 a Consiliului local al orasului Ocna Mures privind aprobarea
procedurii de acordare a reducerilor de la plata impozitului pe clădiri si/sau terenuri, pentru anul
2011, de care vor beneficia persoanele fizice îndreptăţite;
Având în vedere Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborată cu prevederile
cuprinse la art.283, alin.(3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal al României, cu modificarile
si completarile ulterioare si Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 aprobate prin
H.G.R nr.44/22.01.2004, modificate si completate;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administratia publică locală,
republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: - Se aprobă reducerea impozitului datorat pe anul 2011, pentru cladirile si
terenurile ce le detin, de către contribuabilii persoane fizice indreptătite, nominalizate in ANEXA
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, prof. Augustin Drăguţ;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale;
- Serviciul buget-contabilitate, resurse umane, informatizare;
- Se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei orasului Ocna Mures;
Ocna Mures, la 28.02. 2011
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