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               ROMÂNIA             

           JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

       CONSILIUL   LOCAL 
 

 

HOTĂRÂREA  NR. 7 

privind aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi impozitele locale şi alte taxe asimilate 

acestora ce se vor  aplica începând cu data de 1 februarie 2013 la nivelul oraşului Ocna Mureş 
 

 

 

        CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de 

31.01.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.50/18.01.2013, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş. 
 

         Având în vedere referatul raportul nr. 1236/25.01.2013 ale Serviciului venituri ale bugetului 

local, impozite si taxe locale, coroborate cu prev. art. 27 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind 

finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IX din 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, H.G. 

nr.1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte 

taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2013 şi O.G. 

nr.8/23.01.2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal şi 

reglementarea unor măsuri financiar-fiscale ; 
 

        În temeiul art.36, alin.(4) lit. c) şi art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind 

administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare  

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 

        Art. 1:   Se aprobă noile valori impozabile, taxele şi impozitele locale şi alte taxe asimilate 

aplicabile la  nivelul oraşului Ocna Mureş începând cu data de 1 februarie 2013, stabilite în baza 

prevederilor H.G. nr. 1309/27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi 

taxele locale şi alte taxe asimilate acestora precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 

2013, conform anexelor nr.1 - 10  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

        Art. 2:  Persoanele fizice care au achitat impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 aşa cum au 

fost calculate în baza HCLOM nr.4/14.01.2013 şi care vor achita integral, până la data de 30 

septembrie 2013, diferenţele rezultate în urma aplicării prezentei hotărâri, beneficiază de facilităţile 

prevăzute la art. 255 alin.(2), art.260 alin.(2) şi art.265 alin.(2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

        Art. 3: Începând cu data de 1 februarie 2013, Hotărârea nr.4/14.01.2013 a Consiliului local al 

oraşului Ocna Mureş  privind aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi impozitele locale şi alte 

taxe asimilate acestora ce se vor  aplica în anul fiscal 2013 la nivelul oraşului Ocna Mureş îşi 

încetează aplicabilitatea. 
 

        Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinteler. 
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          Se comunică la:  

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Compartimentele din cadrul Primăriei oraşului Ocna  Mureş; 

       - Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului local şi pe site-ul instituţiei; 
 

Ocna Mureş, 31.01.2013 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                              CONTRASEMNEAZĂ,                                          

                     CONSILIER,                                                                SECRETAR ORAS  

       JR. PAVEL GLIGOR PODARIU                                          JR. FLORINEL NICOARĂ  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.10;     NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16 ; Voturi “pentru”:15;  


