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              ROMÂNIA             

        JUDEŢUL ALBA 

  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

     CONSILIUL LOCAL 
   

 

HOTĂRÂREA NR. 141 
privind acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere)  

datorate bugetului local de către contribuabilii persoane fizice sau juridice,  
    

 

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

31.07.2014, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.751/25.07.2014, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler, 

       Având în vedere referatul nr.10121/28.07.2014 şi raportul de specialitate nr. 10122/28.07.2014 

ale Serviciului pentru venituri ale bugetului local, taxe şi impozite locale din cadrul Direcţiei 

economice 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.(1) şi alin.(2) lit.d) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură 

fiscală, republicată r
3
, 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 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,     
  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

         Art. 1:  (1) Se acordă înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii, respectiv scutirea de la plata 

majorărilor de întârziere cuprinse la art. 2 din prezenta, contribuabililor persoane fizice şi juridice care 

îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: 

a) au achitate, pană la data de 28.11.2014 inclusiv, toate obligaţiile fiscale principale datorate 

bugetului oraşului Ocna Mureş, scadente la data de 30.09.2014; 

b) au achitate integral, până la data de 28.11.2014 inclusiv, sumele reprezentând amenzi 

exigibile, de orice fel, luate în debit de către Serviciul Venituri, Impozite şi Taxe Locale până 

la 30.09.2014, cu excepţia celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea actului prin 

care s-a aplicat amenda este suspendată. 
 

Art. 2:  În categoria obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere) sunt cuprinse : 

a) majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor şi a taxelor  cuvenite 

bugetului local al oraşului Ocna Mureş, calculate pană la data plăţii integrale a debitelor; 

b) majorările 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 pană 

la data plăţii integrale a debitelor. 
 

       Art. 3: Nu se vor acorda înlesniri la plata creanţelor fiscale accesorii, respectiv scutirea de la plata 

majorărilor de întârziere prevazute la art.2 din prezenta pentru următoarele categorii de contribuabili : 

a) persoanele fizice care au beneficiat în ultimii 5 ani de o altă înlesnire la plata obligaţiilor fiscale 

(scutiri de majorări de întârziere); 

b) persoanele fizice care deţin mai mult de un mijloc de transport (autoturisme, autoutilitare, 

autobuze, microbuze, autovehicule transport marfă, tractoare) ; 

c) persoanele fizice care deţin alte clădiri (locuinţe, spaţii comerciale, hale de depozitare sau altele 

asemenea) în afara celei/celor de la adresa de domiciliu; 

d) persoanele fizice care deţin depozite bancare.  
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       Art. 4:  Pentru a beneficia de înlesnirile care fac obiectul prezentei hotărâri (scutirea la plată), 

contribuabilii persoane fizice şi juridice vor depune, în perioada de aplicabilitate a hotărarii stabilită ca 

fiind intervalul 01.10.2014 - 28.11.2014 inclusiv, o cerere de acordare a înlesnirilor la plată, la 

Serviciul venituri, impozite şi taxe locale din cadrul Direcţiei economice din aparatul de specialitate al 

primarului oraşului Ocna Mureş. 
 

       Art. 5: 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; 

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

       - Consiliul Concurentei – Alba Iulia; 

       - Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare pe site-ul instituţiei şi mass-media locală.;  

 

         Ocna Mures, 31.07.2014 

 

      PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ,                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

        STOICA ALIN SEBASTIAN                                                         SECRETAR ORAS 

                                                                                                  JR. NICOARĂ FLORINEL  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
PSN/PSN.Ex.7.Anexe:0.                                               Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi:16: voturi pentru:16;       

 

 

 


