
               ROMÂNIA   

          JUDETUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

        CONSILIUL LOCAL 

 
    
 

HOTĂRÂREA NR 188 
privind modificarea şi completarea  Schemei de ajutor de minimis aprobată prin HCLOM nr. 

142/31.07.2014 a Consiliului local Ocna Mureş conform anexei care face parte integrantă din prezenta. 

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

25.09.2014,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.869/18.09.2014 de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler. 

       Având în vedere adresele nr.12138/15.09.2014 şi nr. 12201/16.09.2014 ale Consiliului 

Concurenţei, referatul şi raportul de specialitate nr. 12589/22.09.2014 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.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. 286 alin.(6) din Legea nr.571/2003 

privind Codul fiscal, actualizată, art.3 alineatele 2 şi 3 din OUG nr. 117/2006 cu modificările şi 

completările ulterioare, Regulamentul (UE) NR. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 

privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor 

de minimis, HG nr.651/2006 privind aprobarea politicii în domeniul ajutorului de stat în perioada 

2006-2013 şi Liniile directoare privind ajutoarele de stat regionale pentru salvarea şi restructurarea 

întreprinderilro aflate în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 

nr.C244/01.10.2004; 

        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: Se modifică şi se completează  Schema de ajutor de minimis aprobată prin HCLOM nr. 

142/31.07.2014 a Consiliului local Ocna Mureş, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
 

         Art. 2:  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;  
 

Ocna Mureş, 25.09.2014 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

        STOICA ALIN SEBASTIAN                                                          SECRETAR ORAS 

                                                                                                    JR. FLORINEL NICOARĂ 

 
 

 

 

 

 

 

 

PSN/PSN; EXPL.3; ANEXE:1;                                          NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16; Voturi “pentru”:16. 


