ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORASUL OCNA MURES
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR 92
privind aprobarea noilor valori impozabile, taxele şi impozitele locale şi alte taxe asimilate
acestora, precum şi amenzile ce se vor aplica în anul fiscal 2014 la nivelul oraşului Ocna
Mureş
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă de îndată la data de
30.05.2013, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.421 din 21.05.2013, de către primarul
oraşului Ocna Mureş.
Având în vedere referatul ţi raportul nr. 8822/22.05.2013 ale Serviciului venituri ale bugetului
local, impozite si taxe locale, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna
Mureş coroborate cu prev. din 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, HG nr 1861/2006 pentru modificarea şi completarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal, H.G nr. 50/2012 pentru modificarea
şi completarea Normelor Metodologice de aplcare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal şi 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;
În temeiul art.36, alin.(4) lit. c) şi art.45 p-ctul 2 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind
administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă noile valori impozabile, taxele şi impozitele locale şi alte taxe asimilate
acestora precum şi amenzile care se vor aplica în anul fiscal 2014 la nivelul oraşului Ocna
Mureş, conform anexelor nr.1 - 10 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinteler.
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 Mures, 30.05.2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
ING. VASILE STĂNESCU

TOM/TOM; EXPL.3; ANEXE.10;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
JR. FLORINEL NICOARĂ

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