ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 113
pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.104/31.07.2008
privind închirierea unor utilaje
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
30.08.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.673/23.08.2012, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Văzând referatul şi raportul de specialitate nr.9674/27.08.2012 ale Serviciului pentru
administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş şi avizele comisiilor de specialitate
ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş corroborate cu 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 cu modificările ulterioare,
În temeiul art.36, alin.(5) lit.b) şi art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea articolului unic al Hotărârii nr.104/31.07.2008 a
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş privind închirierea unor utilaje proprietate privată a oraşului
Ocna Mureş, care va avea următorul cuprins:
“Articol unic: Se stabilesc noile taxe speciale care se vor percepe, începând cu data de 01
septembrie 2012, de la solicitanţii persoane fizice sau juridice, pentru închirierea utilajelor
proprietate privată a oraşului Ocna Mureş – tractor cu remorcă, ifron şi buldoexcavator – la
suma de 100 lei/utilaj/oră.”
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler;
Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul buget – contabilitate,resurse umane,informatizare;
- Serviciul pentru administrarea domeniului public şi privat al oraşului Ocna Mureş
Ocna Mures, 30.08.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF. ION VINŢELER
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