ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 239
privind modificarea art. 11 pct. 11.7 al HCLOM nr.96/28.04.2016 pentru aprobarea impozitelor si
taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de
29.11.2015, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 1359/22.11.2016, de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler.
Având în vedere: adresa nr. 7028/2/G/SJ/10.05.2016 a Instituției Prefectului – județul Alba,
referatul nr. 19154/21.11.2016 şi raportul de specialitate nr. 19197/21.11.2016 ale Serviciului I.T.L,
avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate
cu prevederile art. 9 pct. 3 al Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strassbourg la 15
octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997, Titlul IX din Legea nr. 227/2015-Codul fiscal;
H.G. nr. 1/2016-Normele Metodologice ale Legii nr.227/2015 (Codul Fiscal), actualizată, Legea nr.
207/2015 - Codul de procedură fiscală, actualizată; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,
actualizată; HCLOM nr.118/28.05.2015 privind reîncadrarea pe zone a străzilor din oraşul Ocna Mureş,
începând cu anul 2016; HCLOM nr.117/28.05.2015 privind încadrarea pe zone a terenurilor extravilane
din UAT Oraşul Ocna Mureş, începând cu anul 2016,
În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.c) şi ale art.45 alin.(2) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările ulterioare
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se modifică art. 11 pct. 11.7 al HCLOM nr.96/28.04.2016 pentru aprobarea impozitelor
si taxelor locale si a altor sume care se fac venit al bugetului local pentru anul 2017 care va avea
următorul cuprins:
”11.7 Taxă închiriere Casa de cultură ,, Ion Sîngereanu “ (excepție în cazul evenimentelor
organizate de către Consiliul Local al orașului Ocna Mureș, serbărilor și altor manifestări școlare
organizate de instituțiile de învățământ de pe raza administrativ-teritorială a orașului Ocna Mureș,
vernisaj, expoziții, activități culturale de interes public local la care intrarea este netaxată, activități de
interes public local ale Organizațiilor neguvernamentale)
- toate spațiile aparținătoare Casei de Cultură (sala mare, holuri, vestiar, cabine) – 300
lei/eveniment/zi;
- numai pentru sala mare (principală) – 150 lei/eveniment/zi;
- numai pentru holuri – 50 lei/eveniment/zi; ”
Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul
oraşului Ocna Mures, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Institutia Prefectului- judetul Alba;
- Primarul oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul I.T.L. și compart. Casa de cultură Ion Sângereanu;
Ocna Mureş, 29.11.2016
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
BACIU IOAN
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