ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR 167
privind aprobarea procedurii de acordare a reducerilor de la plata impozitului pe clădiri sau
terenuri, pentru anul 2013 de care vor beneficia persoanele fizice îndreptăţite”
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.11.2012, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1925 din 22.11..2012, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul si raportul de specialitate nr.16416/26.11.2012 al Serviciului
venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului
local coroborate cu art.283 alin.(3) din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art.36 alin. 4 punctul c si art.45, p-ctul.1 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001
privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: - Se stabilesc tranşele de venit lunar obţinute de către contribuabilii persoane fizice în
vederea acordării reducerilor de la plata impozitului aferent anului 2013, pentru clădirile şi/sau
terenurile ce le deţin, după cum urmează:
Cuantumul venitului lunar/membru de familie
Reducerea acordată
Până la 125 lei inclusive
100%
Între 126 – 225 lei
40%
Între 226 – 315 lei
30%
Între 316 – 390 lei
20%
Între 391 – 465 lei
15%
Peste 466 lei
Nu se acorda reducere
Art.2: - Contribuabilii vor putea depune cererile de reducere a impozitului, împreună cu actele
doveditoare, până la data de 28.02.2013.
Art.3: - Anchetele sociale se vor efecua respectându-se prevederile Legii nr 416/2001 privind
ajutorul social şi HG nr 50/2011 privind Normele de aplicare a Legii nr 416/2006 privind ajutorul
social.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul oraşului
Ocna Mureş, jr. Vinţeler Silviu;
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale ;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş
Ocna Mureş, 29 noiembrie 2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,,
JR. PODARIU PAVEL
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORIN NICOARA
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