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ROMÂNIA
           JUDEŢUL ALBA
     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 62

privind acordarea scutirii de la plata chiriei, pentru spaţiul locativ proprietate privată a UAT Oraşul
Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, str.Lungă, nr.150, jud. Alba, doamnei Orăşan Floarea-chiriaşa
spaţiului în cauză conform Contractului de închiriere nr. 16142/05.11.2009, începând cu 01.04.2015.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data de
26.03.2015,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.394/19.03.2015 de către primarul oraşului
Ocna Mureş, jr. Silviu Vinţeler.

Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr. 3996/24.03.2015 întocmite de către
Serviciul venituri, impozite şi taxe locale, Certificatul de încadrare în grad de handicap
nr.745/29.01.2015 şi avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Ocna Mureş, coroborate cu
art.20 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,
republicată şi actualizată, HGR nr 44/2004 cu modificările şi completările ulterioare privind Normele
metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul Fiscal;

În temeiul art 36 alin. (6) litera a), art.45, art.115 alin.(1) lit. b) din Legea nr.215 din 23 aprilie
2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: (1) Se aprobă scutirea de la plata chiriei, începând cu 01.04.2015, pentru spaţiul locativ
proprietate privată a UAT Oraşul Ocna Mureş, situat în Ocna Mureş, str.Lungă, nr.150, jud. Alba, a
doamnei Orăşan Floarea-chiriaşa spaţiului în cauză, conform Contractului de închiriere nr.
16142/05.11.2009.

(2) Scutirea se acordă pe durata de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de
handicap.

Art. 2: Cu ducerea la  la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu

 Se comunică la:
-Institutia Prefectului- judetul Alba;
-Primarul orasului Ocna Mures,
-Serviciul venituri ale bugetului local, taxe si impozite locale;
-Doamna Orăşan Floarea, domiciliat în Ocna Mureş, strada Lungă, nr.150, jud. Alba.

Ocna Mureş, 26.03.2015

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                        CONTRASEMNEAZĂ,
PROF.JURJ CLAUDIA DACIANA                                                                p. SECRETAR ORAŞ

JR. PANDOR NICUŞOR
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