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           R O M Â N I A 

          JUDEŢUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

      CONSILIUL  LOCAL 
    

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 47 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe  

clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii 

 dezvoltării economice durabile în oraşul Ocna Mureş 

 

 

 

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

27.02.2014,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.284/20.02.2014, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

 

        Având în vedere Referatul 2702/26.02.2014 şi raportul de specialitate nr. 2703/26.02.2014 

ale Serviciului venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale şi avizele comisiilor de 

specialitate ale consiliului local coroborate cu: 

 

 Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 privind aplicarea art. 87 - art. 88 din 

Tratatul de Instituire a Comunităţii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, publicate în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene O.J.L. 379/28.12.2006 (actual art. 107 - art. 108 din 

Versiunea consolidată a Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene publicat în O.J.L. 

C83/30.03.2010); 

 Art. 286 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 – privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.U.G. nr. 117/2006 – privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat aprobate 

prin Legea nr. 137/2007; 

 Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru perioada 2007 – 2013; 

 H.G. nr.651/2006 privind aprobarea politicii în domeniul ajutorului de stat în perioada 2006 

– 2013; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; 

 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

 H.G. nr. 44/2004 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordonanţa nr. 92 din 24 decembrie 2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată şi 

actualizată; 

 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legea 31/1990  privind societățile comerciale, actualizată; 

 Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică şi Legea nr. 

544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

 

         În temeiul art. 36, alin. (4) lit.c) şi e), art.45 alin.(2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările 

ulterioare,  
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H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

       Art. 1: Se revocă Hotărârea nr 227 din 19.12.2013 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş.  

 

       Art. 2:  Se aprobă Regulamentul de acordare a facilităţilor fiscale la plata impozitelor pe 

clădiri şi terenuri persoanelor juridice, în vederea atragerii de investiţii şi susţinerii  dezvoltării 

economice durabile în oraşul Ocna Mureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

 

        Art. 3: Prezenta hotărâre se va comunica, în termen de 15 zile de la adoptare, către Consiliul 

Concurenţei. 

 

        Art. 4: 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; 

       - Consiliul Concurenţei, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere, nr.1, sector 1 Bucureşti, 

cod poştal 013701. 

       - Direcţia economică - Serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale; 

       - Se aduce la cunostinţa publică prin afişare la sediul Primăriei Ocna Mureş şi pe site-ul 

instituţiei; 

 

         Ocna Mures, 27.02.2014 

 
     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                    SECRETAR ORAS 

                                                                                                                           JR. NICOARĂ FLORINEL 
 

 

 

 

 
 

 

 

PSN/PSN.Ex.8.Anexe:1.                                            Notă: consilieri în funcţie:17  prezenţi: 17; voturi pentru:  17.       

 


