ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 48
privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere)
datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice sau juridice, altele decât
datoriile rezultate din contracte de folosinţă a unor bunuri proprietate publică sau
privată a oraşului Ocna Mureş
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
27.03.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.287/15.03.2013 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr Vinteler Silviu;
Având în vedere referatul şi raportul nr. 4266/07.03.2013 ale Serviciului pentru venituri ale
bugetului local, taxe şi impozite locale şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local
coroborate cu art.9 pct.3 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strassbourg la
15.11.1985 şi ratificată de România prin Legea nr.199/1997, art.125 alin.(2) lit.d) din O.G. nr.92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată r3, cu modificările ulterioare, Normele metodologice
de aplicare a O.G. nr.92/2003, aprobate prin H.G. nr. 1050/2004, art.20, alin.(1) lit.b) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată ;
În temeiul prevederilor cuprinse la art.36, alin.(4), art. 45 şi art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: (1) Se acordă înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) şi
scadente la data de 31 martie 2013, altele decât datoriile rezultate din contracte de folosinţă a unor
bunuri proprietate publică sau privată a oraşului Ocna Mureş sau din alte convenţii, datorate bugetului
local de către contribuabilii persoane fizice sau juridice, solicitanţilor care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
a) contribuabilii persoane fizice sau juridice achită integral, cel mai târziu până la data de vineri,
31 mai 2013 inclusiv, toate obligaţiile fiscale principale scadente la data de 31 martie 2013;
b) contribuabilii persoane fizice sau juridice achită integral, cel mai târziu până la data de vineri,
31 mai 2013, toate sumele datorate cu titlu de amenzi exigibile de orice fel, luate în debit la
Serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale la data de 31 martie 2013, cu
excepţia celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat
amenda este suspendată;
(2) În categoria obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) prevăzute la alineatul
precedent sunt incluse:
a) majorări de întârziere stabilite pentru neplata la termen a impozitelor şi a taxelor datorate
bugetului local al oraşului Ocna Mureş, calculate până la data achitării integrale a obligaţiilor fiscale
principale (inclusiv a amenzilor), dar nu mai târziu de 31 mai 2013;
b) majorări de întârziere stabilite prin acte de inspecţie fiscală încheiate de către inspectorii
fiscali, pentru impozite şi taxe datorate bugetului local al oraşului Ocna Mureş, calculate până la data
plăţii integrale a debitelor;
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(3) În categoria obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) prevăzute la alineatul (1) nu
sunt incluse majorările de întârziere datorate pentru perioade de amânare.
Art. 2: Pentru a beneficia de facilităţile prevăzute la articolul 1 al prezentei, contribuabilii
interesaţi vor depune, la Serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale, o cerere
motivată pentru acordare de înlesniri, cel mai târziu până în data de 31 mai 2013, inclusiv.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler .
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale;
- Se aduce la cunoştinţa publică.;
Ocna Mures, 27.03.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
ING. VASILE STĂNESCU

PSN/PSN; EXPL.7; ANEXE.0;

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

NOTĂ:
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Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 16; Voturi “pentru”:15;

