CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.232
privind acordarea scutirii de la plata impozitului datorat pentru anul 2019
bugetului UAT Orașul Ocna Mureș de către Asociația ,,Casa Tâmplarului”

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI OCNA MUREŞ, întrunit în şedinţă ordinară publică
la data de 19.12.2018 ca urmare a emiterii dispoziţiei de convocare nr. 732/13 .12.2018 de
către primarul oraşului Ocna Mureş, Vinţeler Silviu;
Având în vedere adresa înregistrată la Primăria orașului Ocna Mureș sub nr.
18186/13.12.2018 a Asociației ,,Casa Tâmplarului”, referatul nr.18374 din 17.12.2018 a
serviciului I.T.L din care rezultă necesitatea acordarea scutirii de la plata impozitului datorat
pentru anul 2019 bugetului UAT Oraș Ocna Mureș de către Asociația ,,Casa Tâmplarului”
raportul de specialitate favorabil nr. 18480/18.12.2018 înaintat de către Serviciul ITL,
rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale consiliului local
coroborate cu dispoziţiile cuprinse în Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale,
actualizată, art. 464 alin. (2) 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, actualizată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1: Se acordă Asociației ”Casa Tâmplarului” – persoană juridică de drept privat,
non-guvernamentală și non-profit, cu sediul în orașul Ocna Mureș, strada Lacului nr.50,
județul Alba, având CIF 27108463, scutire de la plata impozitelor datorate bugetului UAT
Orașul Ocna Mureș aferente anului 2019, pentru bunurile aflate în patrimoniul asociației și
înregistrate în evidențele Serviciului ITL din cadrul Primăriei orașului Ocna Mureș folosite
exclusiv pentru activități fără scop lucrativ .
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată în condițiile stabilite de Legea nr 554/2004
a contenciosului administrativ, actualizată.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte
domnul Vinţeler Silviu - primarul oraşului Ocna Mureș.
-

Se comunică la:
Instituția Prefectului – județul Alba;
Primarul oraşului Ocna Mureş;
Serviciul ITL .
Asociația ”Casa Tâmplarului”, strada Lacului nr.50 Ocna Mureș, județul Alba.
Ocna Mureş, 19.12.2018

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OROSZHEGYI CSABA
Tehnored:T.O.M.Ex:5, anexe:0
abţineri: 0

SECRETAR ORAȘ,
NICUȘOR PANDOR

Consilieri în funcție:17; prezenți:15 ; voturi ,,pentru” 15 (88,23%); voturi ,,contra”: 0;
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