ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.106
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 modificarea şi completarea art.3 al
Hotărârii nr.125/04.11.2010 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş privind “stabilirea noilor
preţuri de concesionare, ce vor fi achitate, începând cu luna octombrie 2010, de către concesionarii
spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale şi spaţii adiacente acestora, situate în incinta
Policlinicii orăşeneşti Ocna Mureş, din strada Axente Sever, nr.43A, jud. Alba”, proiect initiat de
catre primarul orasului Ocna Mures, prof. Drăguţ Augustin Iosif;
Văzând referatul şi raportul nr. 7472/120.06.2011 ale compartimentului pentru urbanism,
tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
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 Legea nr.571/2003
privind Codul fiscal, Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin H.G 44/2004
si O.G nr 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, cu modificările ulterioare precum şi
prevederile cuprinse la punctul 4.4. din contractele de concesionare nr. 12615, nr.12616 şi 12618 din
29.10.2004 în care se prevede că “Ulterior, termenul de plată al redevenţei se va stabili prin act
adiţional”;
În temeiul art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,
republicata;
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic: Se aprobă completarea articolului 3 al Hotărârii nr.125/04.11.2010 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş privind “stabilirea noilor preţuri de concesionare, ce vor fi
achitate, începând cu luna octombrie 2010, de către concesionarii spaţiilor cu destinaţia de
cabinete medicale şi spaţii adiacente acestora, situate în incinta Policlinicii orăşeneşti Ocna Mureş,
din strada Axente Sever, nr.43A, jud. Alba”, cu un nou alineat – alin.(3) care va avea următorul
cuprins:
“(3) Noile preţuri de concesionare stabilite conform alin. (1) din prezentul articol se vor
achita de către concesionari, concedentului, trimestrial, în lei., termenele scadente pentru fiecare
trimestru fiind:
- 15 martie pentru trimestrul I ;
- 15 iunie pentru trimestrul II ;
- 15 septembrie pentru trimestrul III ;
- 15 decembrie pentru trimestrul IV ;
Termenele scadente pot fi modificate anual, funcţie de prevederile legislative în vigoare la
acea dată şi vor fi comunicate, în timp util, concesionarului”.
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Cu ducerea la indeplinirea a prevederilor prezentei hotarari se imputerniceste
primarul orasului Ocna Mures, prof. Drăguţ Augustin Iosif.
Se comunica la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures;
-Serviciul venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale;
-Compartimentul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
-Dr Bursa Maria, Sanislav Lucica si Baciu Razvan Ironim.
Ocna Mureş, 30.06.2011
PRESEDINTE DE SEDINTA,
ING. MAN FLORIN AUGUSTIN

PSN/PSN
EX:7;ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

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