
R O M Â N I A
        JUDETUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ

 CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.108
privind reevaluarea şi recalcularea impozitului pe cladiri şi terenuri aferent anului 2015

datorate de Bâgioi Alexandru pentru imobilele proprietate personală situate la adresa din
Ocna Mureş, str. M. Eminescu, nr 5.

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară  la data de
28.05.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 509/21.05.2015 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

Având în vedere: referatul nr.7581 din 27.05.2015 şi raportul nr. 7584 din 27.05.2015 întocmit
de Serviciul V.I.T.L, procesul-verbal nr 5389/18.05.2015, avizele comisiilor de specialitate ale
Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal ,
Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, aprobate prin H.G.R nr 44/2004 ;

În temeiul art.36, alin.(4) litera c şi art.45 alin.(1) şi art.115 alin (1) lit.b) din Legea nr.215 din
23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se aprobă reevaluarea şi recalcularea impozitului pe clădiri şi terenuri aferent anului
2015 datorate de solicitantul Bâgioi Alexandru pentru imobilele casă de locuit şi terenul aferent
proprietate personală situate la adresa de domiciliu din Ocna Mureş, str. M. Eminescu, nr.5, jud.
Alba, prin asimilarea cu zona de impozitare imediat inferioară –zona B, aferentă punctajului obţinut
ca urmare a individualizării evaluării imobilelor identificate mai sus.

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

          Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul V.I.T.L;

Ocna Mureş, 28.05..2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,          CONTRASEMNEAZĂ,

PROF DRĂGUŢ AUGUSTIN IOSIF p.SECRETAR ORAS
JR. PANDOR NICUŞOR

TOM/TOM; EXPL.3; ANEXE :0;                                          NOTĂ:  Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi:16; Voturi “pentru”: 16.


