
          

 
 

          ROMÂNIA 

      JUDEŢUL ALBA 

 ORAŞUL  OCNA  MUREŞ 

    CONSILIUL LOCAL                                    

 

 HOTĂRÂREA  NR. 135 

           privind aprobarea situației denumite ”Evidența tuturor utilizatorilor  fără contracte  

de prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş- persoane fizice” 

 

 

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

de 26.07.2018, ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 377/20.07.2018, de către primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler; 

    Având în vedere: referatul nr.10475/24.07.2018 al comisiei responsabilă cu întocmirea “Evidenței 

utilizatorilor cu și fără contracte de prestări servicii de salubrizare la nivelul orașului Ocna Mureș “,  

numită prin HCLOM nr. 107/28.06.2018 din care rezultă necesitatea aprobării situației denumită 

”Evidența tuturor utilizatorilor  fără contracte de prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului 

Ocna Mureş-persoane fizice”,  raportul de specialitate favorabil nr.  10577/26.07.2018 întocmit de 

către Direcția economică 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. 107/28.06.2018 și Contractul de prestări servicii 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.6336/25.04.2018 

încheiat cu S.C Financiar Urban SRL, 

       În temeiul: art. 36, alin.2, lit.d), alin. (6) lit.a) pct. 14 şi art. 45, alin.1 şi art.115 alin. (1) lit.b   din 

Legea nr.215  din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, actualizată 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

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

servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş- persoane fizice” reglementată de art.26 

alin.(2) și alin.(3) din Legea nr.101/2006, actualizată, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta. 

 

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

prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş-persoane fizice ”, 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 Orașului 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. 

 

          Art. 3. Orice contestație sau solicitare depusă și justificată cu acte de către persoanele interesate 

peste termenul aprobat conform art.2 va putea fi operată în cazul admiterii acesteia,  numai începând  

cu luna următoare înregistrării ei la Primăria Orașului Ocna Mureș. . 

  

          Art. 4. (1) Persoanele fizice înscrise în ”Evidența tuturor utilizatorilor fără contracte de 

prestări servicii de salubrizare la nivelul oraşului Ocna Mureş – persoane fizice”, nominalizate în 

anexa  aprobată conform art.1  din prezenta, au obligația să achite, începând cu luna mai  2018, taxa 



 2 

specială de salubrizare așa cum a fost aceasta stabilită prin art.2 al Hotărârii Consiliului local Ocna 

Mureș nr. 73/26.04.2018, respectiv: 20 de lei/lunar/persoană, pentru persoanele fizice, indiferent de 

vârsta acestora; 

 

        (2) Plata taxei speciale de salubrizare prevăzută la alin.(1) se va achita  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. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr. 554/2004 a 

contenciosului administrativ, actualizată.       

       

       Art.6.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

oraşului Ocna Mureş, Silviu Vinţeler. 

        

             Se comunică la: 

       - Institutia Prefectului- judeţul Alba; 

       - Primarul oraşului Ocna Mureş; 

       - Direcția Economică. 

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

       - S.C. Financiar Urban SRL Piteşti, str. George Coșbuc, nr. 12, jud. Argeș  

        - S.C. Financiar Urban SRL- punctul de lucru Ocna Mureș, str. Avram Iancu, nr. 2, Ocna Mureș 

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

 

   Ocna Mureş, 26.07.2018 

        
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                                           SECRETAR ORAȘ, 

IOAN DANIEL BARBU                                                                                   NICUȘOR PANDOR                           

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnored:T.O.M.ex: 8 anexe:1  Nota: consilieri in functie: 17;  prezenţi: 17;  voturi ,,pentru”: 17  (100 %); .voturi ,,contra”: 0 ; abţineri: 0.  

 

 
 


