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ROMÂNIA
        JUDEŢUL ALBA
  ORAŞUL  OCNA  MUREŞ
    CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 167
privind modificarea cuantumului taxei speciale de salubrizare instituită prin

 art.1 alin.(1) al HCLOM nr. nr.58/26.03.2015

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
27.08.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 883/20.08.2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler,

Având în vedere Referatul nr.12339/25.08.2015 și raportul de specialitate
nr.12341/26.08.2015 ale Serviciului pentru venituri ale bugetului local şi avizele comisiilor de
specialitate ale consiliului local coroborate cu prevederile  Legii nr 51/2006 privind serviciile
comunitare de utilitati publice, republicată,cu modificările şi completările ulterioare, art. 25 şi urm.
din Legea nr 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, republicată, Legea nr.273/2006
privind finanţele publice locale, art.282 alin.(2) si (3)  din Legea nr.571/2003 - Codul fiscal,
Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 aprobate prin HGR nr.44/2004, Legea
nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, actualizată ,
Hotărârile adoptate de Consiliul local al oraşului Ocna Mureş nr. 155/30.10.2008 privind forma de
gestiune a serviciului public de salubrizare, nr.154/30.12.2010 privind aprobarea Studiului de
fundamentare a deciziei de concesionare, nr.23/28.02.2011 privind aprobarea noului Regulament al
serviciului de salubrizare a oraşului Ocna Mureş, Dispoziţia primarului oraşului Ocna Mureş
nr.3/14.01.2011 privind durata maximă a contractului de concesionare a serviciului de salubrizare la
nivelul oraşului Ocna Mureş și HCLOM nr. 148/16.07.2015 privind modificarea   tarifelor pentru
prestarea activităţii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş

În temeiul art. 36, alin. (6) lit.a) pct. 14 şi art. 45 din Legea nr.215/23.04.2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. (1) Se modifică cuantumul taxei speciale de salubrizare instituită prin art.1 alin.(1) al
HCLOM nr.58/26.03.2015 după cum urmează:

- 20  lei lunar de persoană, pentru persoanele fizice, indiferent de vârsta acestora;
- 140 lei lunar, pentru persoanele juridice, indiferent de forma sub care este organizată

activitatea, calculată separat pentru fiecare punct de lucru deschis pe raza UAT Oraşul Ocna
Mureş.

        (2) Noile cuantumuri ale taxei speciale de salubrizare aprobate conform alin.(1) pot fi încasate
numai pe baza „Evidenţa utilizatorilor fără contracte de prestare a serviciului de salubrizare” în
condițiile stabilite prin HCLOM nr.58/26.03.2015 .

Art. 2. Împotriva hotărârii persoana interesată va putea depune acțiune la instanța de
contencios administrativ competentă, în condițiile, termenul și cu respectarea procedurii prevăzute
de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
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Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

          Se comunică la:
- Institutia Prefectului - judeţul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Direcţia economică;
- Serviciul venituri, impozite şi taxe locale;
- S.C. FINANCIAR URBAN S.R.L.;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin publicare pe site-ul Primăriei Ocna Mureş;

Ocna Mureş, 27.08.2015

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ,
     IOAN MIRCEA LEAHU                    SECRETAR ORAS

                             NICUŞOR PANDOR

NP/NP. Ex.8.Anexe:0.                   Notă: consilieri în funcţie:17;  prezenţi: 13 ;  voturi pentru:13 .


