ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 239
privind modificarea şi completarea art. 5 pct.14 şi pct.15, art.6 pct.2, art.8 pct.2, art.14 pct.
a),b),c), d) din HCLOM nr 229 din 06.11.2015 privind aprobarea noilor valori impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate ce se vor aplica începând cu data de 01 ianuarie
2016 la nivelul oraşului Ocna Mureş.
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
26.11.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1595/19.11.2015, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.18027/23.11.2015 al Serviciului
venituri ale bugetului local, impozite şi taxe locale, şi avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate ale consiliului local, coroborate cu O.U.G R nr 50/2015 pentru modificarea şi
completarea Legii nr 227/2015 privind Codul Fiscal şi a Legii nr 207/2015 privind Codul de
Procedură Fiscală,
În temeiul art.27, art. 36 alin. (4) litera c), art.45 alin.(1), art.115 alin. (1) litera b) din Legea
nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea art. 5 pct. 14 şi pct.15, art.6 pct.2, art.8 pct.2,
art14 pct. a),b),c), d) din HCLOM nr 229 din 06.11.2015 privind aprobarea noilor valori impozabile,
impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate ce se vor aplica începând cu data de 01 ianuarie
2016 la nivelul oraşului Ocna Mureş, care va avea următorul cuprins:
5.14 În cazul dobândirii unui mijoc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o
declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul ,
sediul sau punctul de lucri, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi
datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor înmatriculării sau inregistrării mijlocului de transport.
5.15 În cazul în care mijolcul de transport este dobândit în alt stat decât România , proprietarul
acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază
teritorială de competenţă are domiciliul , sediul sau punctul de lucru, după caz şi
datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului
următor înmatriculării sau inregistrării acestuia în România.
6.2
Taxa pentru eliberarea/vizare a autorizaţiei 250 lei pentru o suprafaţă de până la 500 mp,
privind activitatea de alimentaţie publică pentru inclusiv
persoanele a căror activitate se încadrează în
grupele 561-Restaurante, 563-Baruri şi alte 400 lei pentru o suprafaţă mai mare de 500 mp
activiţităţi de servire a băuturilor şi 932-Alte
activităţi recreative şi distractive

8.2 Cota de impozit este
-1,5 % pentru manifestări artistice de: teatru, balet, opera, opereta , spectacole cinematografice, circ,
orice competiţie sportivă;
-4% pentru alte manifestări artistice.
14.

În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016 , se stabilesc următoarele reguli:
a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau
clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2016,
inclusiv;
b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în
proprietate şi la data de 31 decembrie 2015, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până
la data de 31 martie 2016, inclusiv;
c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijoace de transport
radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice
au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, până la
data de 31 martie 2016, inclusiv;
d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a
impozitului pe mijoacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 din Legea 227/2015
privind Codul Fiscal , se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care deţin
documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2015 şi care sunt depuse la
compartimentele de specialitate ale autorităţolor publice locale, până la data de 31 martie
2016, inclusiv.
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;

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NICOARĂ MARCELA

TOM-TOM ; EXPL.3; ANEXE:0;

Ocna Mureş, 26.11.2015

NOTĂ:

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
PANDOR NICUŞOR

Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 16; Voturi “pentru”: 16 .

2

