JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 99
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 30.06.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.932/23.06.2011, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre privind aprobarea noilor taxe şi impozite locale ce se
vor aplica în anul fiscal 2012 la nivelul oraşului Ocna Mureş, iniţiat şi înaintat spre aprobare de către
primarul oraşului Ocna Mureş, prof. Augustin Iosif Drăguţ;
Văzând:- referatul şi raportul Serviciului venituri ale bugetului local, impozite si taxe locale,
înregistrate cu nr. 6588/20.05.2011;
Având în vedere dispoziţiile cuprinse în Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia
publică locală, republicată in anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, coroborată cu
prev. art. 27 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare,Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, aprobate prin H.G. nr.44/2004;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se aprobă noile taxe şi impozite locale ce se vor aplica în anul fiscal 2012 la
nivelul oraşului Ocna Mureş, după cum urmează:
1. a. Cota pe baza careia se calculeaza impozitul pe cladirile deţinute de către persoanele juridice
este de 1 % din valoarea de inventar pentru cele reevaluate in ultimii 3 ani, anteriori anului 2012.
b. Cota pe baza careia se calculeaza impozitul pe cladirile deţinute de către persoanele juridice
este de 10 % din valoarea de inventar pentru cele nereevaluate in ultimii 3 ani, anteriori anului 2012;
2. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, in mediul urban;
Suprafata (m.p. )
Taxa (lei)
Pana la 150 m.p. inclusiv
4
Intre 151 – 250m.p. inclusiv
5
251 – 500 m.p inclusiv
6
501 – 750 m.p inclusiv
8
751 – 1000 m.p. inclusiv
10
Peste 1000 m.p.
.
12 + 0,01 lei/m.p. pt. fiecare m.p. care
depaseste 1000 m.p.
3. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari - 3 lei pentru fiecare m.p. afectat.
4. Taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire pentru chioscuri, tonete, cabine, spatii de
expunere situate pe caile si in spatiile publice precum si pentru amplasarea corpurilor si a panourilor
de afisaj, a firmelor si reclamelor - 3 lei/m.p. de suprafata ocupată de constructie.
5. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii privind lucrarile de racorduri si bransamente la retelele
publice de apa, canalizare, gaze termice, energie electrica, telefonie, televiziune prin cablu – 6 lei
pentru fiecare racord;
6. Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de catre comisia de urbanism si amenajarea
teritoriului, de catre primar – 6 lei;
7. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatura stradala si adresa – 4 lei.
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8. a. Taxa pentru eliberarea unei autorizatii pentru stabilirea orarului de funcţionare în vederea
desfasurării unei activitati economice ( fara viza anuala):
Tipul de activitate
Taxa (lei)
Meseriaşi
35
Liber profesionişti
50
Cazan ţuică
50
Mori, darace, prese de ulei
50
Altele asemenea, necuprinse mai sus 50 lei
b. Taxa pentru viza anuală a autorizaţiei pentru stabilirea orarului de funcţionare în vederea
desfăşurării unei activităţi economice se stabileşte la jumătatea cuantumurilor prevăzute la lit.a., pe
tipuri de activităţi.
9. Taxa pentru eliberarea /vizarea anuală a autorizatiilor privind alimentaţia publică:
- cod CAEN 5610 - restaurante: 2.000 lei;
- cod CAEN 5640 - baruri: 1.000 lei
10. Taxa pentru eliberarea de copii heliografice de planuri cadastrale sau de alte asemenea planuri
detinute de consiliul local – 22 lei/m.p. sau fractiune de m.p. de planse ;
11. Taxa pentru eliberarea certificatului de producator – 30 lei;
12. Taxe avize protecţie civilă :
- pentru construcţii de interes public : 2 lei/m.p. de construcţie ;
- pentru construcţii destinate prestărilor de servicii şi comerţ, sedii firmă, spaţii de
depozitare, schimbări de destinaţie : 2 lei/m.p. de construcţie ;
- pentru locuinţe, instalaţii aferente acestora, anexe gospodăreşti, garaje, construcţii
provizorii, racorduri la utilităţi, excavări, studii geotehnice, balastiere - 1,2 lei/m.p. de construcţie ;
- pentru panouri, banere publicitare, firme luminoase - 1 leu/m.p. de construcţie sau panou,
după caz ;
13. Taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate :
a. in cazul unui afis situat la locul in care persoana deruleaza o activitate suma este de 20
lei/m.p. de afiş/an sau fractiune de m.p.;
b. in cazul oricarui alt panou, afisaj sau structura de afisaj pentru reclama sau publicitate
situat în alt loc decât locul activităţii, suma este de 15 lei/m.p. de afiş/an sau fractiune de m.p. ;
14. Taxa pentru folosirea serviciilor de reclama si publicitate este de 3 % din valoarea contractului
de reclama sau publicitate.
15. Impozitul pe spectacole - manifestare artistica sau activitate distractiva :
a. in cazul videotecilor - 1 leu/m.p./zi;
b. in cazul discotecilor - 2 lei/m.p./zi;
16. Taxe pentru folosirea terenurilor pentru garaje:
– taxa pentru un singur loc pentru garaj - 40 lei/an;
– taxa pentru al doilea loc de garaj 80 lei/an;
– taxa pentru al treilea loc de garaj – 120 lei/an;
– taxa pentru al patrulea loc de garaj şi peste – 200 lei/an, pentru fiecare loc începând cu al
patrulea;
17. Taxa hoteliera este de 5 % din tariful de cazare.
18. Taxa pentru utilizarea temporara a locurilor publice (cu excepţia celor concesionate/inchiriate,
a celor prev. la pct.16 şi a celor din piaţa de animale şi agroalimentară) - 15 lei/m.p./zi .
19. Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor destinate obţinerii de venit - tractoare,
remorci, combine şi alte utilaje, căruţaşi, mori, darace, prese de ulei, cazane ţuică şi altele asemenea
neprevătute aici (altele decât cele enumerate la pct.8.), taxa pentru perioada în care se obţine venit
este de 0,25 lei/zi;
20. Pentru plata cu anticipatie, pana la 31 martie 2012, a impozitului pe cladiri, impozitului pe
teren si a impozitului pe mijloacele de transport in cazul persoanelor fizice se acorda o bonificatie de
10 % aplicată la suma datorată;
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Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, prof. Augustin Iosif Drăguţ;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local, impozite si taxe locale;
- Compartimentele din cadrul Primăriei oraşului Ocna Mureş;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local;

Ocna Mureş, 30.06.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ING. MAN FLORIN AUGUSTIN

PSN/PSN
EX:20;ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTA:Consilieri in functie:17; Prezenti:17; Voturi ,,pentru”:14.
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