
          R O M Â N I A 

        JUDETUL ALBA 

    ORAŞUL OCNA MUREŞ 

       CONSILIUL LOCAL         

 
    

HOTĂRÂREA NR 197 
privind aprobarea Procedurii Operaţionale - cod P.O. 007 P.O.M.V.I.T.L., pentru acordarea de înlesniri 

la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere)  datorate bugetului local de către 

contribuabilii persoane fizice sau juridice, conform HCLOM nr. 141/31.07.2014  
         
          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 referatul nr.12589/22.09.2014, referatul şi raportul de specialitate nr. 

12626/23.09.2014 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.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), art. 115 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 şi Ordinul nr.946/2005 al Ministrului 

Finanţelor Publice – Standardul 17 – Proceduri din Codul controlului intern, 

        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 aprobă Procedura Operaţională - cod P.O. 007 P.O.M.V.I.T.L., pentru acordarea de 

înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere)  datorate bugetului local de către 

contribuabilii persoane fizice sau juridice, conform HCLOM nr. 141/31.07.2014, cuprinsă în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art. 2:  Hotărârea nr. 141/31.07.2014 a Consiliului local al oraşului Ocna Mureş privind 

acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale accesorii (majorări de întârziere)  datorate 

bugetului local de către contribuabilii persoane fizice sau juridice se completează, după art. 4, cu un 

nou articol, art. 4
1
, care va avea următorul cuprins: 

        „Art.4
1
: Pentru persoanele juridice prevederile prezentei hotărâri se aplică sub forma schemei 

de ajutor de minimis aşa cum a fost aprobată prin Hotărârea nr.142/31.07.2014 a Consiliului local 

al oraşului Ocna Mureş iar pentru persoanele fizice se aplică sub forma înlesnirilor la plata 

obligaţiilor fiscale cuprinse la art. 125 alin.(1) şi alin.(2) lit.d) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de 

procedură fiscală, actualizată.” 

            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; 

       - 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 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;  


