ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.118
privind reîncadrarea pe zone a străzilor din oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016
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.5501/27.04.2015 al Serviciului venituri ale bugetului local,
impozite şi taxe locale, raportul de specialitate nr. 5501/28.04.2015 al Biroului pentru urbanism,
tehnic, investiţii, disciplina în construcţii, spaţiu locative, Procesul verbal nr.7270/25.05.2015
privind desfăşurarea dezbaterii publice 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 ulteiroare, 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă noile criterii care stau la baza delimitării şi încadrarea pe zone a străzilor din
oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016, în vederea stabilirii taxelor şi impozitelor pe construcţii
şi terenuri conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: 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;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin mass media locală şi afişare la sediul instituţiei;
Ocna Mureş, 28.05.2015
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
PROF DRĂGUŢ AUGUSTIN IOSIF
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