ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 42
privind aprobarea acordării unor reduceri la plata impozitului pe clădiri şi impozitului pe
teren pentru persoanele ale căror venituri familiale sunt mai mici decât salariul minim brut pe
ţară ori constau în exclusiviate din indemnizaţie de şomaj în cuantum mai mic decât salariul
minim brut pe ţară sau ajutor social
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 emisă de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul nr.2829/23.02.2016 a Serviciului V.I.T.L şi raportul nr 2834 din
24.02.2016 a serviciului V.I.T.L, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,
coroborate cu prevederile cuprinse la art.456 alin (2 lit. k) şi alin.(3), art. 464 alin (2) lit.j) şi alin. (3),
art. 495 lit. d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
Normele metodologice de aplicare a Legii nr 227/2015 privind Codul fiscal aprobate prin H.G nr.
1/2016, actualizată, Legea nr 273 /2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările
ulteroare,
În temeiul art 36 alin.(4) litera c), art.45 alin (2) şi art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr.215/23.04.2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se aprobă acordarea unor reduceri la plata de impozitului pe clădiri şi a impozitului pe
teren pentru persoanele ale căror venituri familiale sunt mai mici decât salariul minim brut pe ţară ori
constau în exclusiviate din indemnizaţie de şomaj în cuantum mai mic decât salariul minim brut pe
ţară sau ajutor social, astfel:
a) pentru o singură persoană se acordă reducere cu 10 % a impozitului pe clădirea deţinută în
proprietate precum şi pentru terenul aferent;
b) pentru familiile compuse din două persoane se acordă reducere cu 20% a impozitului pe
clădirea deţinută în proprietate precum şi pentru terenul aferent;
c) pentru familiile compuse din trei persoane se acordă reducere cu 30% a a impozitului pe
clădirea deţinută în proprietate şi pentru terenul aferent;
d) pentru familiile comuse din patru persoane se acordă reducere cu 40% a impozitului pe
clădirea deţinută în proprietate precum şi pentru terenul aferent;
e) pentru familiile compuse din mai mult de patru persoane se acordă reducere cu 50% a
impozitului pe clădirea deţinută în proprietate precum şi pentru terenul aferent;
(2) Reducerea aprobată conform alin. (1) se acordă în baza cererii depuse în acest sens de către
persoana îndreptăţită, însoţită de actele doveditoare precizate la alin. (3) al prezentului articol, cu
condiţia ca solicitantul să nu înregistreze restanţe neachitate la data depunerii cererii de acordare a
scutirii.
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(3) Actele doveditoare care vor fi anexate de către solicitant cererii de acordare a reducerii sunt:
- dovada veniturilor familiei (adeverinţă de salarizare, cupoane de pensie, dovadă beneficiar/cuantum
ajutor de şomaj , dovadă de beneficiar/cuantum ajutor social, adeverinţă eliberată de SFM Aiud din
care să rezulte că nu realizează venituri );
- declaraţie pe propria răspundere privind componenţa familiei şi a veniturilor totale realizate de către
familie;
-actele de identitate/certificate de naştere pentru membrii familiei;
-orice alte acte valabile pentru susţinerea cererii.
(4) Confirmarea veridicităţii datelor furnizate de către solicitant cu privire la componenţa familiei şi a
altor aspecte edificatoare se va face prin ancheta socială efectuată de către serviciul
public/compartimentul de specialitate cu atribuţii de asistenţă socială competent de la adresa
solicitantului.
Art. 2: Reducerile aprobate conform art.1 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 Primăria oraşului Ocna Mureş împreună cu cererea de acordare a scutirii până cel târziu la
data de 31 martie 2016 inclusiv, conform art.495 lit. d din Legea nr 227/2015.
Art. 3: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte Primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu
Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş şi prin
publicare pe site-ul acestei instituţii.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului –judetul Alba;
- Primarul orasului Ocna Mures;
- Serviciul V.I.T.L ;
- Se aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Primăriei oraşului Ocna Mureş şi prin
publicare pe site-ul acestei instituţii.,
Ocna Mureş, 25.02.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
DR. ING. OLTEAN DAN GLIGOR

TOM/TOM; EXPL.7; ANEXE:0;

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR ORAŞ
PANDOR NICOŞOR

NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17; Prezenţi: 14 ; Voturi “pentru”: 14.
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