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               ROMÂNIA             

           JUDEŢUL ALBA 

     ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

           CONSILIUL  LOCAL 

 

 

 HOTĂRÂREA NR. 68 
privind aprobarea situației denumite ”Evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte  

de prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş” 

        

 

          CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară la data de                               

30.03.2017, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 285/24.03.2017 de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

 

         Având în vedere referatul nr.4646/22.03.2017 al Comisiei speciale numite prin Dispoziția nr. 

290/22.02.2016 a primarului orașului Ocna Mureș, documentele transmise de către operatorul de 

salubrizare prin adresa nr. 4117/15.03.2017 privind evidența tuturor utilizatorilor cu și fără 

contracte de prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş – persoane fizice și 

juridice,  raportul de specialitate nr.4852/27.03.2017 întocmit de către Serviciul ITL și avizele 

favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, coroborate  cu  Legea nr. 51/2006 

privind serviciile comunitare de utilităti publice, actualizată, Legea nr.101/2006 a serviciului de 

salubrizare a localităților, actualizată,  Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

actualizată,  Ordinul nr. 109/2007 al Preşedintelui ANRSC privind aprobarea Normelor 

metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului 

de salubrizare a localităților,  H.G.R nr. 349/21.04.2005 privind depozitarea deşeurilor, actualizată, 

HCLOM nr. 4/09.01.2017, actualizată și Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii 

serviciului public de salubrizare a orasului Ocna Mures, inclusiv localităţile componente Uioara de 

Sus şi Uioara de Jos şi a satelelor aparţinătoare Cisteiu de Mureş, Micoşlaca şi Războieni-Cetate 

înregistrat cu nr.1340/30.01.2013, 

 

         În temeiul art. 36, alin. (6) lit.a) pct. 14 şi art. 45 din Legea nr.215/23.04.2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare,  

 
H O T Ă R Ă Ş T E :  

  
        Art. 1. Se aprobă situația denumită ”Evidența tuturor utilizatorilor cu și fără contracte de 

prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş” reglementată de art.26 alin.(2) și 

alin.(3) din Legea nr.101/2006, actualizată, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta, 

după cum urmează: 
 

a. Evidența tuturor utilizatorilor cu contracte de prestări servicii de salubrizare la nivelul 

oraşului Ocna Mureş – persoane fizice și juridice, nominalizate în anexa A; 
 

b. Evidența tuturor utilizatorilor fără contracte de prestări servicii de salubrizare la nivelul 

oraşului Ocna Mureş – persoane fizice și juridice, nominalizate în anexa B; 
 

        Art. 2. Împotriva înscrierii în anexa B – ”Evidența tuturor utilizatorilor fără contracte de 

prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş – persoane fizice și juridice”, 

persoanele interesate pot formula și depune contestație însoțită de acte doveditoare, în termen de cel 

mult 7 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința publică a prezentei hotărâri, prin publicare la 

avizerul Primăriei Ocna Mureș și pe site-ul instituției. Contestațiile se depun la registratura 

Primăriei orașului Ocna Mureș și se soluționează în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrare. 
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          Art. 3. În cazul admiterii contestației, scoaterea persoanei interesate din ”Evidența tuturor 

utilizatorilor fără contracte de prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş – 

persoane fizice și juridice”, nominalizate în anexa B și înscrierea acesteia în ”Evidența tuturor 

utilizatorilor cu contracte de prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş – 

persoane fizice și juridice”, nominalizate în anexa A se va realiza începând cu luna următoare celei 

în care a fost înregistrată contestația. 
  

          Art. 4. (1) Persoanele fizice și persoanele juridice înscrise în ”Evidența tuturor utilizatorilor 

fără contracte de prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş – persoane fizice 

și juridice”, nominalizate în anexa B aprobată conform art.1 lit.a. din prezenta, au obligația să 

achite, începând cu luna aprilie 2017, taxa specială de salubrizare așa cum a fost aceasta actualizată 

prin art.2 al Hotărârii Consiliului local Ocna Mureș nr. 4/09.01.2017, corectată prin HCLOM nr.58 

din 30.03.2017, respectiv: 
 

a. 28 de lei/lunar/persoană, pentru persoanele fizice, indiferent de vârsta acestora; 
 

b. 180 de lei lunar, pentru persoanele juridice, calculată și datorată separat pentru fiecare punct 

de lucru deschis pe raza UAT Orașul Ocna Mureș, indiferent de forma sub care este 

organizată activitatea; 
 

        (2) Plata taxei speciale de salubrizare prevăzută la alin.(1) se va face lunar, cel mai târziu până 

la finele lunii pentru care se datorează. Pentru neplata la termenul stabilit, debitorul taxei speciale de 

salubrizare are obligația de a achita, începând cu luna următoare celei pentru care taxa se datorează, 

majorări de întârziere de 1% pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, conform prevederilor 

cuprinse la art.183 alin.(2) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată. 
 

          Art. 5. Din taxa specială de salubrizare orașul Ocna Mureș va vira operatorului S.C. 

FINANCIAR URBAN S.R.L., lunar, contravaloarea prestației de salubrizare la nivelul valabil în 

plată al acesteia pentru luna respectivă, în termen de 30 de zile de la data încasării efective a taxei 

speciale de salubrizare de la persoana fizică sau juridică debitoare. 
 

          Art. 6. Diferența dintre taxa specială de salubrizare efectiv încasată și contravaloarea 

prestației de salubrizare virată operatorului se face venit la bugetul orașului Ocna Mureș, în contul 

acestuia nr. RO96TREZ00421360206XXXXX deschis la Trezoreria municipiului Aiud.  
 

          Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler prin Serviciul venituri ale bugetului local, impozite și taxe 

locale.       
 

          Se comunică la: 

       - Instituţia Prefectului - judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Serviciul venituri ale bugetului local, impozite și taxe locale;  

       - Direcţia Economică; 

       - S.C. Financiar Urban SRL Piteşti-Argeş- Punct de lucru Ocna Mureş; 

       - Se aduce la cunoștința publică prin afișare la avizier și pe pe site-ul instituției. 
 

Ocna Mureş, 30.03.2017 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ 

MIHĂIESCU RADU CIPRIAN                                                              PANDOR NICUȘOR                          

                                                                                                                          
 

 

 

 
GMA/GMA; EXPL.7; ANEXE.2;       NOTĂ: Consilieri în funcţie: 17;  Prezenţi: 17; Voturi “pentru”:17 , voturi contra:- , abțineri:-. 


