ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL OCNA MUREŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.19
privind aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor în faza de identificare
a clădirilor neîngrijite situate în intravilanul orașului Ocna Mureș

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţa ordinară la data de
30.01.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 119/23.01.2018 de către primarul
oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere referatul nr 919/19.01.2018 şi raportul de specialitate nr. 920/19.01.2018 ale
Serviciului VITL, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local, coroborate
cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, actualizată, H.G nr 1/2016
pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea Legii nr 227/2015 , HCLOM nr
208/29.11.2017 privind stabilirea impozitelor, taxelor locale, taxelor speciale și a altor sume ce se
fac venit la bugetul local, care vor fi încasate începând cu anul fiscal 2018;
În temeiul art. 36, alin. 4, litera c), art. 45 şi art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, actualizată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Punctul 3.22 al art.3 din HCLOM nr 208/29.11.2017 privind ,,stabilirea impozitelor,
taxelor locale, taxelor speciale și a altor sume ce se fac venit al bugetului local, care vor fi
încasate începând cu anul fiscal 2018”, se modifică și va avea următorul cuprins:
,, Art.3 IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI
3.22. În cazul clădirilor neîngrijite aflate în propietatea persoanelor juridice, impozitul pe clădiri
se majorează cu 100% , urmând ca până la data de 01 februarie 2018 să fie elaborat Regulamentul
de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite”.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor neîngrijite
din intravilanul orașului Ocna Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se împuterniceşte Primarul
Oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu.
Se comunică la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Alba;
- Primarul Oraşului Ocna Mureş;
- Serviciul V.I.T.L;
Ocna Mureş, 30.01.2018
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
PODARIU PAVEL GLIGOR

AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ
PANDOR NICUȘOR
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