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R O M Â N I A
          JUDEŢUL ALBA
    ORAŞUL OCNA MUREŞ
      CONSILIUL  LOCAL

HOTĂRÂREA  NR. 76
pentru modificarea şi completarea 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 31.03.2016,  ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.326/24.03.2016, de
către primarul oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.

Având în vedere referatul şi raportul de specialitate nr.4976/29.03.2016 ale 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 8/2016 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,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea prevederilor cuprinse la art.3 pct. 3.45 și
pct. 3.46, art.4 pct. 4.26 și pct. 4.27,  art.5 pct.5.20 și pct. 5.21 și art.14  lit.a), lit.b), lit.c) și
lit. e) din HCLOM nr.229/2015 privind aprobarea noilor valori  impozabile, impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora ce se vor aplica începand cu data de  1 ianuarie
2016 la nivelul orașului Ocna Mureș, așa cum a fost aceasta modificată și completată prin
HCLOM nr. 239/2015, care vor avea următorul cuprins :

”Art.3:
 pct. 3.45:  Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, scadente la data

de 31 martie, respectiv 30 septembrie, inclusiv. Pentru anul 2016, data scadenței pentru
prima rată a impozitului pe clădiri se prorogă de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.

pct. 3.46: Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 30 iunie inclusiv, a impozitului
pe clădiri aferent anului 2016, datorat pentru întregul an de către contribuabilii persoane
fizice, se acordă o bonificaţie de 10%.

Art.4:
pct. 4.26:  Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, scadente la data de

31 martie, respectiv 30 septembrie, inclusiv. Pentru anul 2016, data scadenței pentru prima
rată a impozitului pe teren se prorogă de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016.

 pct. 4.27: :  Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 30 iunie inclusiv, a
impozitului pe teren aferent anului 2016, datorat pentru întregul an de către contribuabilii
persoane fizice, se acordă o bonificaţie de 10%.
            Art.5:

pct. 5.20:  Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale,
scadente la data de 31 martie, respectiv 30 septembrie, inclusiv. Pentru anul 2016, data
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scadenței pentru prima rată a impozitului pe mijloacele de transport se prorogă de la 31
martie 2016 la 30 iunie 2016.
         pct. 5.21:  Pentru plata cu anticipaţie, până la data de 30 iunie inclusiv, a impozitului
pe mijlocul de transport aferent anului 2016, datorat pentru întregul an de către
contribuabilii persoane fizice, se acordă o bonificaţie de 10%.

          Art.14: DISPOZIȚII TRANZITORII
    În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 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 mai 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 mai 2016, inclusiv;
    c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2015 deţin mijloace 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 mai 2016, inclusiv;
  e) prevederile art. 491 se aplică începând cu 1 ianuarie 2017, pentru stabilirea nivelurilor

impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, utilizând rata pozitivă a inflației înregistrată
pentru anul 2016.”

Art. 2: Se îndreaptă eroarea materială din cuprinsul HCLOM nr.229/2015 privind
aprobarea noilor valori  impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora
ce se vor aplica începând cu data de  1 ianuarie 2016 la nivelul orașului Ocna Mureș, în
sensul că art.2 al acestei hotărâri, numerotat greșit și situat după art.14, se corectează și se va
scrie Art.15, conținutul articolului în cauză rămânând nempdificat.

Art. 3: 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;

Ocna Mureş, 31.03.2016

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          CONTRASEMNEAZĂ,
DR. ING. OLTEAN DAN GLIGOR                       SECRETAR ORAŞ,

                                                                                                      PANDOR NICUŞOR

PSN/PSN; EXPL.6; ANEXE.0;                      NOTĂ:      Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 15; Voturi “pentru”: 15 ;


