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           ROMÂNIA 
      JUDEŢUL ALBA 
 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 
     CONSILIUL  LOCAL            
                   
 
 

HOTĂRÂREA  NR. 257 
privind acordarea scutirii de la plata impozitului datorat pentru anul 2017 bugetului UAT  

              Orașul Ocna Mureș de către Asociația Creștină de Misiune și caritate Bunul Samaritean 

 
 
           CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară   la data de 
22.12.2016 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.1395/15.12.2016 de către primarul oraşului 
Ocna Mureş, Vinţeler Silviu; 
          Având în vedere adresa nr. 476/15.12.2016 înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș sub nr. 
21229/15.12.2016 a Asociației Creștine de Misiune și Caritate Bunul Samaritean, completată prin 
adresa nr. 477/15.12.2016, referatul nr. 21229/19.12.2016 şi raportul de specialitate nr. 
21355/19.12.2016 înaintate de catre Serviciul ITL, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale 
consiliului local coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr.273/2006 a finanțelor publice locale, 
actualizată, art.456, alin.(2) lit.c), lit.d) și alin.(3),  art. 464 alin. (2) lit.d), li.e), lit.f) și alin. (3) precum 
și art. 469 alin.(1) lit.m) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizată,  
         În temeiul art.27, art.36 alin. (4), lit.c), alin. (9), art.45 alin. (1), art. 115 alin. (1) lit.b) din Legea 
nr. 215/23.04.2001 privind administratia publică locală, republicată și actualizată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

          Art. 1:  Se acordă Asociației Creștine de Misiune și Caritate ”Bunul Samaritean” – persoană 
juridică de drept privat, non guvernamentală și non profit, cu sediul în orașul Ocna Mureș, strada Mihai 
Viteazul nr.6, județul Alba, având CIF 5738476, scutire de la plata impozitelor datorate bugetului UAT 
Orașul Ocna Mureș aferente anului 2017, pentru bunurile aflate în patrimoniul asociației și înregistrate 
în evidențele Serviciului ITL din cadrul Primăriei orașului Ocna Mureș utilizate pentru furnizarea de 
servicii sociale și/sau folosite exclusiv pentru activități fără scop lucrativ . 
 

          Art. 2: Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte domnul 
Vinţeler Silviu - primarul oraşului Ocna Mures.  
                

       Se comunică la:  
       - Institutia Prefectului- judetul Alba; 
       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 
       - Direcţia economică; 
       - Serviciul ITL . 
       - Asociația”Bunul Samaritean” , strada Mihai Viteazul nr.6, Ocna Mureș, județul Alba. 
 

Ocna Mureş, 22.12.2016 
                                                                                                           

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ, 
 BACIU IOAN                    PANDOR NICUȘOR 
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