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        ROMÂNIA  

   JUDEŢUL ALBA  

ORAŞUL OCNA MUREŞ  

  CONSILIUL LOCAL        

 

 

HOTĂRÂREA NR. 43  
privind modificarea art.3, pct.  3.8 din HCLOM nr. – 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  

 

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

29.03.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr.227/23.03.2018 de către primarul oraşului 

Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        Având în vedere referatul nr. 2170/21.02.2018 și raportul de specialitate nr.2940/28.02.2018 ale 

Serviciului V.I.T.L, adresa nr. 18101/2/G/SJ/II.C.15/18.12.2017 a Instituției Prefectului- Județul Alba, 

înregistrată la noi sub nr. 2170/14.02.2018, avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al oraşului Ocna Mureş, coroborate cu prevederile, art.5 alin.(1) lit.a) și alin.(2) , 

art.16 alin.(2) , art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30 și art.76 
1
   alin.(2) și alin.(3) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, actualizată, art.1 , art.2 alin.(1) lit.(h), precum și pe cele ale titlului IX 

din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,actualizată, Normele Metodologice de aplicare a Legii 

nr.227/2015 privind Codul Fiscal aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, actualizată, art. 344 

din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată,    

      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, actualizată,  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

    Art. 1. Se modifică și se completează art. 3, alin. 3.8 din cuprinsul HCLOM nr. 208/28.11.2017, 

referitor la impozitul și taxa pe clădiri, urmând a avea următorul conținut:  

      „ Art. 3 . Impozitul și taxa pe clădiri ... 

      3.8 Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri 

se calculează prin aplicarea unei cote de  0,2 % asupra valorii care poate fi: 

    a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în ultimii 5 ani  

anteriori anului de referinţă; 

    b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite  în ultimii 5 ani 

anteriori anului de referinţă; 

    c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul 

clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă. 

      3.8.1. Prin excepție, pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,5 % asupra valorii de impozitare dacă: 

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat este mai mică 

decât valoarea de impozitare stabilită conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, 

în cazul în care aceasta este mai mică sau egală cu 200.000 lei; 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi este mai mică decât valoarea de 

impozitare stabilită conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, în cazul în care 

aceasta este mai mică sau egală cu 200.000 lei; 

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate este mai 

mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal, în cazul în care aceasta este mai mică sau egală cu 200.000.  

   3.8.2. Prin excepție, pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 

impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1,00% asupra valorii de impozitare dacă: 
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a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat este mai mică 

decât valoarea de impozitare stabilită conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, 

în cazul în care aceasta este mai mare sau egală cu 201.000 lei; 

b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi este mai mică decât valoarea de 

impozitare stabilită conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, în cazul în care 

aceasta este mai mare sau egală cu 201.000 lei; 

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate este mai 

mică decât valoarea de impozitare stabilită conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul 

fiscal, în cazul în care aceasta este mai mare sau egală cu 201.000 lei.”  

 

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.  
  

Ocna Mures, 29.03.2018 
 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                               AVIZEAZĂ, SECRETAR ORAȘ 

MARELE ADRIAN CRISTIAN                                                       PANDOR NICUȘOR                                                       
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