ROMÂNIA
JUDETUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR.37
privind reevaluarea şi recalcularea impozitului pe cladiri şi terenuri aferent anului 2016
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
25.02.2016, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 283/19.02.2016 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere: referatul nr.2731 din 22.02.2016 şi raportul nr. 2732 din 22.02.2016 întocmit
de Serviciul V.I.T.L, procesul-verbal nr 2705/22.02.2016, avizele favorabile ale comisiilor de
specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş coroborate cu HCLOM nr 118/2015, Legea
nr.227/2015, Legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal, Normele metodologice de aplicare a Codului
Fiscal, aprobate prin H.G.R nr 1/2016 ;
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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă reevaluarea şi recalcularea impozitului pe clădiri şi terenuri aferent anului
2016 datorate de solicitantul Bâgioi Alexandru pentru imobilele casă de locuit şi terenul aferent
situate la adresa din Ocna Mureş, strada M. Eminescu, nr. 5, aflate în proprietatea acestuia şi folosite
ca domiciliu, ca urmare a neîdeplinirii, în mod particular a puncatjului de 12 puncte obţinute de
strada Mihai Eminescu la încadrarea acesteia în zona A de impozitare, conform HCLOM nr. 118 din
28.05.2015, această scădere fiind proporţională cu punctajul rezultat-11 puncte şi cu încadrarea
imobilului respectiv în zona de impozitare B, prin scăderea unui punct pentru inexistenţa canalizării
(la punctul 1.2 –gradul de confort al străzii din punct de vedere al accesului la utilităţi din Anexa la
HCLOM nr 118/28.05.2015).
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;
- Dl Bâgioi Alexandru, domiciliat în Ocna Mureş, str. M.Eminescu, nr. 5, jud. Alba
Ocna Mureş, 25.02.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONTRASEMNEAZĂ,
DR. ING. OLTEAN DAN GLIGOR
SECRETAR ORAŞ
PANDOR NICUŞOR
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