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

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 117
privind încadrarea pe zone a terenurilor extravilane din UAT Oraşul Ocna Mureş, începând

cu anul 2016, în vederea impozitării

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.7310/25.05.2015 al Serviciului venituri ale bugetului local,
impozite şi taxe locale, raportul de specialitate nr. 7590/27.05.2015 al compartimentului agricol,
cadastru agricol şi avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local, coroborate cu art.247 din
Legea nr.571/2003 - Codul fiscal, actualizată, Titlul IX, Cap.I, art.247, punctele 4,5 şi 6 din
Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin H.G. nr.44/2004, art.2 coroborat
cu Anexa nr.II, pct. 5.6., poz.106 şi Anexa nr.IV, pct. 1. ale Legii nr. 351/06.07.2001 privind
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional, cu modificările şi completările ulterioare,
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată şi Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată precum şi faptul că nu au fost depuse
propuneri de modificare/completare a proiectului de hotărâre emis la data de 27.04.2015 şi supus
dezbaterii publice ,
        În temeiul art.27, art. 36 alin. (4) litera c), (6) lit.a), pct.2, art.45 alin.(1), art.115 alin. (1) litera
b) şi art.124 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se aprobă criteriile care stau la delimitării şi încadrarea pe zone a terenurilor
extravilane de pe raza administrativ-teritorială a UAT Oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016,
în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor astfel:

Criteriu unic: gradul de confort al terenului extravilan din punct de vedere al accesului la
utilităţi:1-4 puncte, după cum urmează:

- apă curentă: 1 punct;
- canalizare: – 1 punct;
- gaze naturale: – 1 punct;
- curent electric: - 1 punct;

Art. 2: Încadrarea pe zone a terenurilor extravilane în vederea impozitării se face funcţie de
punctajul obţinut prin aplicarea criteriului stabilit la art.1 astfel:

         ZONA A: - terenurile care au obţinut un punctaj de 4 puncte inclusiv;
        ZONA B: - terenurile care au obţinut un punctaj de 2-3 puncte inclusiv;
         ZONA C: - terenurile care au obţinut un punctaj de 0-1 puncte inclusiv;

Art. 3: În aplicarea prevederilor cuprinse la art. 1 şi art.2, se încadrează pe zone terenurile
extravilane din UAT Oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016,  în vederea impozitării, după cum
urmează:
         ZONA A: - terenurile identificate în anexele nr.1 şi nr.2;
         ZONA B: - terenurile identificate în anexa nr.3;
         ZONA C: - celelalte terenuri din extravilan necuprinse în anexele 1-3;

         Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Art. 4: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu

          Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale;
- Biroul pentru urbanism, tehnic, investiţii, disciplina in constructii, spatiu locativ;
- Compartimentul agricol, cadastru agricol;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin mass media locală şi afişare la sediul instituţiei;

Ocna Mureş, 28.05.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,             CONTRASEMNEAZĂ,
PROF DRĂGUŢ AUGUSTIN IOSIF p. SECRETAR   ORAŞ

                               JR.PANDOR  NICUŞOR

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


