
          R O M Â N I A 
            Judeţul Alba 
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
       CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. 165 
 

           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 
29.11.2011, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.2477/23.11.2011, de către primarul oraşului 
Ocna Mureş, prof. Dragut Augustin Iosif; 
         Luând în dezbatere Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
nr.99/30.06.2011 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş „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. 15701/16.11.2011; 
         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, 
art.253, lin.(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aşa cum a fost modificat şi completat prin pct. 
78 al O.G. nr.30/2011, 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; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

        Articol unic: Punctul 1., lit.b. a articolului unic din Hotărârea nr.99/30.06.2011 a Consiliului local al 
oraşului Ocna Mureş „privind aprobarea noilor taxe şi impozite locale ce se vor  aplica în anul fiscal 2012 
la nivelul oraşului Ocna Mureş”, se modifică şi va avea următorul cuprins: 
        “b. Pentru clădirile care nu au fost reevaluate, deţinute de către persoanele juridice, cota 
impozitului pe clădiri se stabileşte după cum urmează: 

(i) 10% din valoarea de inventar pentru cele nereevaluate in ultimii 3 ani, anteriori anului 
2012 ; 

(ii)  30% din valoarea de inventar pentru cele nereevaluate in ultimii 5 ani, anteriori anului 
2012 ; “ 

 

         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; 
       - Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local; 
 

Ocna Mureş, 29.11.2011 
  

       PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                        CONTRASEMNEAZA, 
              CONSILIER LOCAL,                                                                 SECRETAR ORAŞ 
       ING. GLIGOR OLTEAN-DAN                                                    JR. FLORINEL  NICOARĂ 

 
 
 
 
 
 

PSN/PSN 
EXPL.7; ANEXE.O;                         NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 14; Voturi “pentru”: 13;  


