ROMÂNIA
Judeţul Alba
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR . 8
privind aprobarea procedurii de acordare a reducerilor de la plata impozitului pe clădiri
şi terenuri, pentru anul 2014 de care vor beneficia persoanele fizice îndreptăţite

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data
de 30.01.2014 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.97/24.01. 2014, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, jr. Vinteler Silviu;
Având în vedere referatul raportul nr.899/22.01.2014 înaintate de catre Serviciul Venituri ale
bugetului local, taxe şi impozite locale, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local
coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi Normele d
eaplicare ale Codului fiscal aprobate prin HGR nr 44/2004, actualizată;
În temeiul art.36 alin 4 litera a), art. 45, p-ctul.2 lit.a) şi art.115, alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: (1) Se aprobă procedura de acordare a reducerilor la plata impozitului pe clădiri şi
terenuri, pentru anul 2014 de care vor beneficia persoanele fizice îndreptăţite, funcţie de cuantumul
venitului lunar pe membru de familie după cum urmează:
Procent reducere acordată
100%
40%
30%
20%
15%
10%
Nu se acordă

Cuantumul venitului lunar/membru familie
Până la 125 lei inclusiv
Între 126-150 lei inclusiv
Între 151-200 lei inclusiv
Între 201-300 lei inclusiv
Între 301-400 lei inclusiv
Între 401-500 lei inclusiv
Peste 500 lei

(2) Pentru a beneficia de reducerile aprobate conform art.1, persoanele fizice trebuie să
îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a. să se înscrie în vreuna dintre tranşele de venit aprobate la art.1;
b. să nu deţină în proprietate alte construcţii în afara celei de domiciliu;
c. să nu aibă creanţe fiscale faţă de bugetul oraşului Ocna Mureş scadente şi neachitate la data
de 31.12.2013.
(3) Reducerile se acordă doar pentru construcţiile şi terenul aferent acestora care constituie
locuinţa de domiciliu a solicitantului, pe baza cererii şi a actelor doveditoare depuse de solicitant,
până cel mai târziu data de de 28.02.2014. Cererile depuse ulterior acestei date nu se mai iau în
considerare.
(4) Venitul luat în calcul este cel realizat de solicitant şi membrii familiei în luna anterioară
depunerii cererii şi va fi stabilit în baza actelor doveditoare (adeverinţă de venit, cupon pensie etc)
şi a veniturilor calculate în mod similar cu cele pentru acordarea ajutorului social şi respectiv al
ajutorului pentru încălzirea locuinţei.
(5) Reducerea va fi aprobată în baza propunerii făcute în ancheta socială efectuată de
Serviciul Public de Asistenţă Socială.
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Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
primarul oraşului Ocna Mures, jr. Vinteler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul Venituri ale bugetului local, Taxe şi Impozite locale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului oraşului Ocna Mureş.
Ocna Mureş, 30.01.2014
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
PROF. MARELE ADRIAN CRISTIAN

TOM/TO.M. EX:7;ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAS,
JR. FLORINEL NICOARA

Nota: consilieri in functie:17; prezenti:17 ; voturi pentru: 17.
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